Emlékeztető
a Fenntartható Atomenergia Technológiai Platform (FAETP)
Kormányzó Testületének (KT), Végrehajtó Bizottságának (VB)
és Tükör Csoportjának (TCS) közös üléséről
Az ülés helye: MTA KFKI AEKI tanácsterme, Bp.XII. Konkoly T.M. út 29-33, XIX.ép.
Az ülés ideje: 2010. szeptember 7.
Jelen vannak: a KT, a VB és a TCS tagjai, valamint az NFM képviselője, összesen 19 fő,
a mellékelt jelenléti ív szerint
Gadó János üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy az Együttműködési
Megállapodást és az Alapszabályt valamennyi létrehozó szervezet vezetője aláírta, majd
javasolta az írásban kiküldött napirend második és harmadik pontjának felcserélését. Az
ülés a módosított napirend szerint folyt.
1.A résztvevők nyilatkoztak, hogy mely szervezetek kívánnak a VB és melyek a TCS
munkájában résztvenni: az OAH és a PA ZRt mindkét szervezet munkájában résztvesz,
egyelőre az MVM is, hiszen a PA ZRt képviseli, de később felthetően a TCS munkájában
lesz aktív, a SOM Kft, az ERŐTERV, az AEKI, a NUBIKI, a BME NTI és az ERBE a
VB munkájában vesz részt, az RHK a TCS munkájában vesz részt, hasonlóan az MTAhoz, bár Lovas Rezső ezt először tisztázza megbízóival. A Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium belépésekor tisztázza szerepét.
A jelenlévők egyhangúan megválasztották Gadó Jánost a KT, Bareith Attilát a VB és Lux
Ivánt a TCS elnökének. (A TCS elnőkségét az NFM belépése után át kell gondolni.)
2. A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a kutatási terveket egy ötéves időszakra kell
kidolgozni. A stratégiai kutatási tervek (SRA) kidolgozása két párhuzamos csoportban
történik: a TCS megfogalmazza a kutatásokkal szemben támasztott igényeket, a VB
pedig a kutatásban résztvevők szempontjából fogalmazza meg a kívánatos kutatások
irányát, terjedelmét, ütemezését. A két törekvés közötti összhang biztosítása mindkét
csoport feladata. A TCS 3-4 hónap alatt elkészül a tervekkel, a VB feladata annyival
nehezebb, hogy a szakértő csoport és annak tematikus csoportjai által kidolgozott
ajánlások összehangolásával is foglalkoznia kell. Szeptember 20-ig minden résztvevő
intézmény küldje el Bareith Attilának a VB elnökének azon személy vagy személyek
nevét akik az adott intézményt a szakértő csoportban képviseli vagy képviselik,
annak megjelölésével, hogy az illető vagy illetők mely tematikus alcsoportba
tartoznak! Egy-egy személy több alcsoport munkájában is részt vehet, továbbá egy
intézmény több személyt is delegálhat egy tematikus alcsoportba.
3. A jelenlévők úgy határoztak, hogy az alapszabályban foglaltaknak ellent nem mondva,
átmeneti moratóriumot hirdetnek az új tagok felvételével kapcsolatban, egészen a
tervezett konferencia időpontjáig. Erre azért van szükség, mert a konferencia lesz a
nyilvánosság elé állás eseménye, azt megelőzően aszimmetrikus helyzetet teremtene ha a
potenciális jelentkezők közül azok kerülnének előnybe, akik tudomást szereztek a
platformról.

4. A tervezett konferencia időpontjának 2010 novembere még reálisnak látszik, ezért a
november 29-ével kezdődő hétre próbáljuk megszervezni a konferenciát. A konferencia
helyszíne az MTA székház valamelyik terme. Gadó János felveszi a kapcsolatot az MTA
illetékeseivel, majd a közeljövőben véglegesítjük a helyszínt és az időpontot. A
konferencia tervezett időtartama egy délelőtt, a meghívottak köre: politikai és gazdasági
döntéshozók, a média képviselői, a platform részvevő intézményeinek vezetői. A
részleteket a KT tagjai a közeljövőben eldöntik. A konferencia vázlatos programja
megfelel az előzetesen írásban szérküldött anyagnak, a részletes programot a KT hagyja
jóvá.
5. Egyebek. Holló Előd javasolta, hogy a stratégia kutatási terv összeállítását követően
tartsunk egy szakmai konferenciát a platform további teendőinek megbeszélése céljából.
A résztvevők egyetertettek abban, hogy a továbbiakban a KT, a VB és a TCS önállóan
dolgozik, közös ülésekre csak kivételes esetekben kerül sor.
6. Jelen emlékeztető mellékletét képezi az MTA Atommagkutató Intézete (ATOMKI) és
az ISOTOPTECH ZRt csatlakozási kérelme.
Összeállította: Vidovszky István
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